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Inspiracją do stworzenia tego dzie-
ła było pamiątkowe zdjęcie wyko-
nane w 1927 r. podczas Kongresu 

Solvaya1 w Brukseli. Fotografia przed-
stawia najwybitniejszych naukow-
ców XX w. – 29 osób, które zmieni-
ły obraz współczesnej nauki. W tej 
elitarnej grupie znalazła się również 
Maria Curie-Skłodowska. Jest ona je-
dyną kobietą w gronie znaczących lu-
dzi nauki – ten ważny szczegół nosi 
znamiona ikoniczności, bowiem ten 
wizerunek Marii Curie stał się jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych 
i znanych ujęć ją przedstawiających.

Podczas specjalnej konferencji pra-
sowej, która odbyła się 2 czerwca 
2017 r. na Wydziale Artystycznym 
UMCS, Rektor prof. dr hab. Stani-

sław Michałowski stwierdził, że „Ma-
ria Curie, będąca wybitną uczoną 
i wielką Polką, była jednocześnie 
swoistym fenomenem wśród uczo-
nych swojej epoki, co wyraźnie wi-
dać chociażby w fotografii, na której 
kanwie powstał drzeworyt. Dlatego 
tym ważniejsze są działania studen-
tów Wydziału Artystycznego, którzy 
oddali Patronce naszego Uniwersy-
tetu wspaniały hołd”.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest 
Kierownik Zakładu Grafiki Warsztato-
wej I i Dziekan Wydziału Artystycz-
nego UMCS prof. Krzysztof Szyma-
nowicz, który podczas konferencji 

prasowej stwierdził, iż „takie działania 
i osiągnięcia jak stworzenie owego 
drzeworytu są możliwe tylko dzięki 
posiadaniu wybitnej kadry naukowej, 
która swoim doświadczeniem i swoi-
mi umiejętnościami potrafi przekazać 
studentom wiedzę i wspomóc pod 
względem praktycznym w tego ro-
dzaju przedsięwzięciach”. 

Drzeworyt powstał dzięki zaanga-
żowaniu i talentom studentów dru-
giego roku grafiki: Hanny Papruhy, 
Magdaleny Majstrak, Justyny Słoniec, 
Anny Skrzyńskiej, Martyny Rogóż, Ali-
sy Kokhan, Julii Maj, Krystiana Papie-
rza, Tomasza Korczyka, Olgi Przemie-
nieckiej, Yany Prokopchuk, Macieja 
Kędraka, Elżbiety Kucio, Macieja Roz-
wałki oraz Soni Klimczyk. Nad przebie-
giem prac czuwał mgr Karol Pomykała.

Największy drzeworyt 
w Polsce powstał  
z okazji jubileuszu  
150. rocznicy urodzin 
Marii Curie-Skłodowskiej

Studenci oraz pra-
cownicy Wydziału 

Artystycznego chcie-
li w wyjątkowy sposób 

uczcić obchodzoną w tym 
roku 150. rocznicę uro-

dzin Marii Curie-Skłodow-
skiej, Patronki naszego 

Uniwersytetu. W związku 
z tym narodziła się idea, 

aby stworzyć dzieło, które 
swoim rozmachem i for-
mą złoży hołd Noblistce. 
Tak oto powstał najwięk-
szy w Polsce drzeworyt, 
którego wymiary wyno-
szą aż 250 na 520 cm.

1 Kongresy Solvaya – konferencje naukowe koncentrujące się na kluczowych problemach 
w dziedzinie fizyki i chemii, organizowane przez Międzynarodowy Instytut Solvaya w Bruk-
seli, założony przez belgijskiego przemysłowca Ernesta Solvaya w 1912 r.
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Stworzenie tak okazałej grafiki było 
bez wątpienia dużym wyzwaniem, to-
też prace rozpoczęły się już w paź-
dzierniku 2016 r. Wiele godzin wysiłku 
oraz ogrom poświęcenia zaowocowały 
wyjątkowym dziełem. Praca nad tym 
drzeworytem pogłębiła umiejętności 
praktyczne studentów oraz rozbudzi-
ła kreatywność, co widać w efektach 
ich pracy. Prof. dr hab. K. Szymano-
wicz zwraca też uwagę na to, że „samo 
zdjęcie jest wyjątkowe i warte przypo-
mnienia oraz uwiecznienia w formie 
drzeworytu. Na fotografii jest bowiem 

ponad 17 noblistów, a tylko jedna ko-
bieta, toteż pozycja w świecie nauki 
Marii Curie-Skłodowskiej była w tym 
czasie ewidentnie ugruntowana i może 
stanowić inspirację dla kolejnych po-
koleń młodych adeptów nauki. Dla-
czego forma uhonorowania naszej 
Patronki przybrała właśnie postać drze-
worytu? Otóż od wieków ta techni-
ka artystyczna kojarzy się z drukiem, 
a więc z użytkowością i powszechnoś-
cią. Zwykle wykonuje się drzeworyty 

na podstawie fotografii, a następnie 
wykorzystuje się w prasie i literaturze”.

Warto zwrócić uwagę na to, że pro-
ces tworzenia drzeworytu polega na 
wycinaniu specjalnymi dłutami rysun-
ku w drewnianym podłożu. Działa to 
na zasadzie pieczątki: wszystko to, co 
zostało wycięte , pozostaje białe, zaś 
elementy niewycięte są czarne. Prace 
rozpoczęto więc od odwzorowania foto-
grafii na dużym rysunku, który w kolej-
nym etapie został przeniesiony na ma-
tryce. Ogromny format zmusza również 
do wyjątkowego traktowania – aby 
z drzeworytu odbić grafikę, będzie trze-
ba to zrobić ręcznie, gdyż żadna maszy-
na nie poradzi sobie z tym wyzwaniem. 

Jedynym odstępstwem od oryginal-
nej fotografii są róże, które trzyma Ma-
ria Curie-Skłodowska, zostały one jej 
niejako wręczone przez studentów pra-
cujących nad drzeworytem. Prof. K. Szy-
manowicz podkreśla, że „podjęta przez 
studentów technika wymaga dużego 
doświadczenia, sprawności manualnej 
i umiejętności szybkiego podejmowa-
nia decyzji, gdyż żadnego cięcia nie 
można odwrócić. Młodzi adepci sztuki 
wykazali się dużą determinacją oraz siłą, 
gdyż często napotykali opór narzędzia”. 

Pomimo wykonania wielkiej pracy, 
przedstawiony drzeworyt nie został 
ukończony, prace nad nim wciąż trwają, 
choć już dzisiejszy efekt jest naprawdę 
imponujący, co można zobaczyć chociaż-
by na zdjęciach. Z ukończonego drzewo-
rytu zostaną odbite maksymalnie dwie 
grafiki, więc będą swoistymi unikatami.

Marta Kostrzewa

• Twórcy drzeworytu wraz z prof. Krzysztofem Szymanowiczem, prof. Stanisławem Micha-
łowskim i mgr. Karolem Pomykałą
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P rodziekan ds. Studenckich Wy-
działu Pedagogiki i Psycho-
logii dr Małgorzata Kuśpit 

przywitała zgromadzonych gości 
i koordynowała przebieg wydarze-
nia. Następnie głos zabrał Dziekan 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
prof. dr hab. Janusz Kirenko, który 
podkreślił, że konferencja wpisuje się 

w uroczyste obchody 150-lecia uro-
dzin Marii Curie-Skłodowskiej. Przed-
stawiciele władz miasta, Uniwersyte-
tu, mediów, zaproszeni goście oraz 
pracownicy i studenci Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii wysłuchali 
wykładów, których tematyka przy-
bliżyła sylwetkę Marii Curie-Skłodow-
skiej jako kobiety, naukowca, prze-

biej jej życia, działalność oraz relacje 
społeczne czy czasy, w których żyła.

Dr hab. Cezary Domański, prof. 
nadzw. podczas wykładu pt. „Ma-
rii Curie-Skłodowskiej portret niere-
tuszowany” zaprezentował wizeru-
nek psychologiczny Patronki. Postać 
polskiej Noblistki jest obecna w róż-
nych obszarach nauki, kultury, a na-
wet życia codziennego, choćby dlate-
go że patronuje ona instytucjom czy 
ulicom, a jej podobizna znajduje się 
na znaczkach czy monetach. Profe-
sor Cezary Domański zwrócił uwagę 
na fakt, że portret fizyczny Patronki 
jest doskonale znany, natomiast mniej 
oczywisty jest jej portret psychologicz-
ny. Próbując go przybliżyć, odwoły-
wał się do cytatów z prywatnej kore-
spondencji Noblistki, w której dzieliła 
się z bliskimi i przyjaciółmi swoimi 
przeżyciami i problemami. Z tych 
osobistych wypowiedzi wyłania się 
sylwetka psychologiczna Marii Curie 
jako osoby posiadającej rzadką cechę 
łączenia dystansu i powściągliwości 
z przeżywaniem silnych i zróżnicowa-
nych uczuć, niezwykle wymagającej 
wobec samej siebie, pracowitej i sku-
pionej na nauce, refleksyjnej oraz po-
trafiącej wydobywać i celnie komen-
tować najważniejsze i najciekawsze 
zdarzenia z monotonnej rzeczywistości. 

Dr Ireneusz Sadurski w wykładzie pt. 
„O naukowych i pedagogicznych do-
konaniach Józefa i Władysława Skło-
dowskich” poruszył wątek zasług przod-
ków Noblistki dla lubelskiej edukacji. 
Przybliżył postać dyrektora Gimna-
zjum Gubernialnego w Lublinie Józefa 
Skłodowskiego (1851–1862), wielce za-
służonego działacza oświaty lubelskiej, 
patrioty, który podzielał ideały i dą-
żenia powierzonej sobie młodzieży  

Konferencja pt. „Śladami 
Marii Curie-Skłodowskiej…”

W dniu 25 maja 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS 
odbyła się konferencja pt. „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej…”. 
Była to kolejna inicjatywa przygotowana w ramach obchodów 150. 
rocznicy urodzin Patronki Uniwersytetu. Organizatorem wydarze-
nia był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Konferencję objęli 
honorowym patronatem: Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Mi-
chałowski, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Pre-
zydenta Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa 
Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Patronat medialny sprawowały: 
TV UMCS, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum oraz Kurier Lubelski.
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gimnazjalnej i dbał o jej wychowanie 
patriotyczne. Dr I. Sadurski scharaktery-
zował jego zasługi dla Lublina i oświa-
ty lubelskiej w drugiej połowie XIX w. 
Przybliżył także osobę jego najstarsze-
go syna Władysława Skłodowskiego. 
Dzięki staraniom swojego ojca uzy-
skał on stypendium na studia na Wy-
dziale Nauk Przyrodniczych Uniwersy-
tetu Petersburskiego, które ukończył 
w 1852 r. i niemal od razu został na-
uczycielem matematyki i fizyki w Re-
alnej Szkole Powiatowej w Warszawie 
przy ulicy Freta. Następnie był nauczy-
cielem II Gimnazjum w Warszawie. 
W 1860 r. poślubił Mariannę Bogu-
cką, nauczycielkę i przełożoną pensji 
żeńskiej w Warszawie. Jesienią 1867 r. 
awansował na podinspektora gimna-
zjum. 7 listopada 1867 r. w Warsza-
wie urodziła się Maria Skłodowska – 
jako ostatnia z pięciorga jego dzieci. 

Dr Barbara Kalinowska-Witek w wy-
stąpieniu pt. „Kształcenie dziewcząt na 
poziomie średnim i wyższym na prze-
łomie XIX i XX wieku” przedstawiła rys 
historyczny epoki i opisała specyfikę 
kształcenia kobiet i dziewcząt przeło-
mu XIX i XX w. ze średnich i wyższych 
warstw społecznych. Na ziemiach pol-
skich, znajdujących się wówczas pod 
zaborami, dostęp do rządowych szkół 
średnich żeńskich był znacznie utrud-
niony. Dotyczyło to w szczególności 
zaboru rosyjskiego. Rodzice umiesz-
czali więc swoje córki na pensjach pry-
watnych lub też zatrudniali nauczyciel-
ki, które kształciły ich dzieci w domu. 
Niestety, dość często zdarzało się, że 

nauczycielki prywatne nie były dosta-
tecznie przygotowane do podjęcia zle-
conych im obowiązków. Ich uczennice 
nie korzystały więc w wystarczającym 
stopniu z udzielanej im nauki. Jedno-
cześnie coraz więcej dziewcząt dążyło 
do podjęcia studiów uniwersyteckich. 
Dużą popularnością cieszyły się uni-
wersytety zagraniczne, które pozwo-
liły kobietom studiować już w latach 
70. XIX w. Pierwsze studentki przyję-
to na Uniwersytet Jagielloński dopiero 
w 1894 r., dwa lata później podobną 
decyzję podjęły władze Uniwersytetu 
Lwowskiego. Jednak młode kobiety 
musiały pokonać wiele przeszkód za-
nim profesorowie i koledzy studenci za-
częli traktować je poważnie i uznali, że 
posiadają one wystarczające zdolności 
i predyspozycje, aby zdobywać wiedzę. 
Część młodych kobiet po ukończeniu 
edukacji na poziomie średnim podej-
mowało naukę na kursach wyższych 
– w tajnym Uniwersytecie Latającym 
w Warszawie i Kursach Adriana Bara-

nieckiego w Krakowie. Dopiero w od-
rodzonej po 1918 r. Polsce dziewczęta 
uzyskały szerszy dostęp do szkół śred-
nich i wykształcenia uniwersyteckiego.

Adrian Lesiakowski, Prezes Funda-
cji Normalna Kultura w wystąpie-
niu pt. „160 lat lubelskiej kuźni elit” 
przybliżył dziedzictwo historyczne 
dawnego lubelskiego gimnazjum, 
w którym obecnie mieści się Insty-
tut Pedagogiki UMCS. Zaprezento-
wał również sylwetki wybitnych ab-
solwentów, na czele z Bolesławem 
Prusem, Aleksandrem Świętochow-
skim i Julianem Ochorowiczem. 

Część naukową konferencji uzupeł-
niła wyjątkowa oprawa artystyczna. 
Publiczność miała okazję usłyszeć 
utwory wykonane przez uczennice 
VII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej w Lublinie oraz 
dzieła Fryderyka Chopina w wyko-
naniu dr. hab. Mirosława Grusiewi-
cza oraz Izabeli Folwarskiej.

Studenci kierunku animacja kultury 
zaprezentowali teatralne interpreta-
cje w reżyserii Mateusza Piłata, Syl-
wii Kośki oraz Barbary Gorzelak doty-
czące życia Marii Curie-Skłodowskiej, 
odwołujące się do treści wykładów. 
Konferencję uwieńczył wyjątkowy 
koncert wokalny w wykonaniu Ag-
nieszki Kotek, Pauliny Okoń, Magda-
leny Kowalczyk oraz Adeli Wolskiej. 
Goście mogli obejrzeć także wysta-
wę prezentującą dokonania Marii 
Curie-Skłodowskiej, przygotowaną 
przez Zakład Historii Wychowania 
i Pedagogiki Porównawczej.

Spotkanie cieszyło się dużym zain-
teresowaniem oraz przebiegało w wy-
jątkowej i uroczystej atmosferze.

Kamil Mazurek
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W  lutym 1949 r. wysłano list 
do Antoniego Michalaka 
z propozycją namalowa-

nia portretu olejnego Marii Skłodow-
skiej-Curie według załączonej foto-
grafii. W odpowiedzi datowanej na 

8 marca żona artysty informowała, że 
przesłała list do Wrocławia, gdzie mąż 
aktualnie przebywał, kierując praca-
mi rekonstrukcyjnymi Leopoldiny. 

W oczekiwaniu na decyzję Anto-
niego Michalaka podjęto wstępne 

rozmowy z Władysławem Filipia-
kiem, który nie tylko wyraził zgodę 
na wykonanie portretu, ale też przy-
gotował kosztorys opiewający na 
kwotę 40 000 tysięcy ówczesnych 
złotych. W połowie marca 1949 r. 
władze Uczelni wystąpiły do Mini-
sterstwa Oświaty z prośbą o przy-
znanie kredytu w wysokości 50 000 
tysięcy złotych na wykonanie portre-
tu i zakupienie ram wycenionych na 
10 000 zł. 

Jednak w tym samym czasie ode-
zwał się Antoni Michalak, który rów-
nież zgodził się wykonać portret, 
a zaproponowane przez niego warun-
ki musiały okazać się korzystniejsze, 
skoro to jemu powierzono zadanie. 
Niestety, nie znamy tych warunków, 
bo przedstawione były w rozmowie 
ustnej, jak wynika z listu ówczesne-
go rektora Tadeusza Kielanowskiego.

25 maja 1949 r. rektor informował 
artystę, że pierwsza część należności 
w kwocie 25 000 zł została zdepo-
nowana w Państwowym Banku Rol-
nym w Lublinie i jest do jego dyspo-
zycji. Widocznie prace nad portretem 
przeciągały się, bo na początku paź-
dziernika 1949 r. ówczesny sekretarz 
Uczelni Antoni Kopeć przynaglał ma-
larza do przyśpieszenia prac w związ-
ku z inauguracją. Brak późniejszej 
korespondencji dowodzi, że portret 
został wykonany w terminie i do 
dziś możemy go podziwiać w ga-
binecie Rektora UMCS. W związku 
z tym może warto przypomnieć kil-
ka informacji o jego autorze.

Antoni Michalak urodził się 17 maja 
1902 r. w Kozłowie Szlacheckim, 
w rodzinie miejscowych rolników 
jako jedno z pięciorga dzieci Win-
centego i Marii. Po ukończeniu szko-
ły powszechnej wstąpił do III klasy 
Progimnazjum Stanisława Thomasa 
w Warszawie. Po wybuchu I wojny 
światowej i utracie przez niego ro-
dziców Rada Główna Opiekuńcza 
wysłała go do sierocińca w Odessie, 
gdzie kontynuował naukę w szko-
le realnej (VI klasa) i jednocześnie 
w czteroletniej Odeskiej Szkole Ry-

Jej portret… i Antoni Michalak

W opublikowanym przed laty artykule poświęconym jubileuszom 
UMCS omówiono uroczyste, trzydniowe obchody pierwszego pięcio-
lecia Uczelni w 1949 r.1 Niezależnie od prac Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów narodził się wówczas pomysł wykonania portretu 
Patronki, który uświetniłby uroczystą inaugurację roku akademickie-
go. Wybór artysty malarza, który podjąłby się zadania, nie był trud-
ny, bo w tym czasie w Lublinie działali dwaj wybitni portreciści – 
Władysław Filipiak (1908–1976)2 i Antoni Michalak (1902–1975).

1 A. Łosowska, Jak świętowano pierwsze jubileusze UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie” 
10/2013, s. 26–29.

2 T. Mroczek, Władysław Filipiak, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 1, 1993, s. 85–-86. 
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sunku. W 1918 r. wrócił do Warszawy 
i zapisał się do Szkoły Rysunkowej 
Miłosza Kotarbińskiego i Jana Kau-
zika. Udział w pierwszym plenerze 
malarskim w Płocku w 1919 r. za-
owocował podjęciem pracy nauczy-
ciela w Seminarium Żeńskim Julii Ki-
sielewskiej w tym mieście. Na wieść 
o wojnie polsko-bolszewickiej zrezyg-
nował z pracy i zgłosił się do wojska 
jako ochotnik. 

Po powstaniu Szkoły Sztuk Pięk-
nych w Warszawie w 1923 r. wpisał 
się w poczet słuchaczy III roku stu-
diów (jako ekstern) do pracowni Ta-
deusza Pruszkowskiego. Dołączył go 
grupy artystów, którzy nie tylko nie 
zachwycili się malarską awangardą, 
reprezentowaną przez ruch kapistów, 
ale wkrótce przeciwstawili się formal-
nie tym ruchom, tworząc Bractwo 
św. Łukasza. W 1923 r., w zorgani-
zowanym w Kazimierzu nad Wisłą 
przez Tadeusza Pruszkowskiego ple-
nerze, uczestniczyli obok Antoniego 
Michalaka: Jan Gotard, Aleksander 
Jędrzejewski, Edward Kokoszko, Ja-
nusz Podoski, Mieczysław Szulc, Jan 
Wydra i Jan Zamoyski. Dwa lata póź-
niej to oni byli trzonem Szkoły Kazi-
mierskiej znanej jako Bractwo Świę-
tego Łukasza3.

W latach 1925–1926 Antoni Mi-
chalak przebywał jako stypendysta 
we Francji i Włoszech, a po powro-
cie do kraju uzyskał dyplom war-
szawskiej ASP w zakresie malarstwa 
sztalugowego, malując jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych swoich 
obrazów Bajka o szczęśliwym czło-
wieku. W latach następnych uczest-
niczył nie tylko w warszawskich wy-
stawach Bractwa, ale reprezentował 
Polskę na międzynarodowej wysta-
wie malarstwa w Carnegie Institu-
te w Pittsburgu w 1930 r.4 Był już 
uznanym artystą, o czym świadczą 
nagrody, m.in. Złoty Medal na Po-
wszechnej Wystawie Krajowej, Na-
groda Ministerstwa Oświaty za ma-
larstwo religijne i Złoty Medal na 

Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
Religijnej w Padwie.

W 1933 r. wyjechał do Lwowa i ob-
jął stanowisko profesora w Instytu-
cie Sztuk Plastycznych i Malarstwa. 
W tym czasie w jego malarstwie 
pojawiło się zainteresowanie por-
tretem (najbardziej znane portrety: 
Edwarda Klicha, Marii Kuncewiczo-
wej, Hanny Mortkiewiczowej, Jaku-
ba Parnasa, Wandy Hoffmanowej); 
wystawiał prace w Rydze i Tallinie, 
a na Międzynarodowej Wystawie 
w Paryżu w 1937 r. otrzymał za nie 
Dyplom Honorowy. Wraz z kolegami 
z Bractwa Świętego Łukasza zrealizo-
wali wielki rządowy projekt siedmiu 
obrazów z historii Polski dla hono-
rowego pawilonu polskiego na Wy-
stawie Światowej w Nowym Jorku 
w 1939 r. Cykl ten tworzyły obrazy: 
Bolesław Chrobry witający Ottona III, 
Chrzest Litwy, Przywilej Jedlneński, 
Unia Lubelska, Konfederacja War-
szawska, Odsiecz Wiedeńska i Kon-
stytucja 3 Maja. Antoni Michalak 
namalował główne postaci obrazów 
i wespół z Jeremim Kubickim wy-
konał szkic całości. Obrazy do dziś 
znajdują się w USA i są eksponowa-
ne w bibliotece Le Moyene College  
w Syracuse5. 

W 1939 r. powrócił do Kazimierza 
i tu zastał go wybuch wojny. Nie za-
przestał działalności malarskiej, wy-
konywał freski w kościele parafial-
nym w Dratowie, a także portrety 
najbliższych, m.in. ks. Korniłowicza, 
Witolda i Haliny Iłłakowiczów, Hele-
ny Garszyńskiej, a przede wszystkim 
wielce zasłużonej dla Polski i regionu 
Marii Kleniewskiej. W jego kazimier-
skim domu znajdowali schronienie 
żołnierze AK i BCH, a po wkroczeniu 
Armii Czerwonej zabezpieczał przed 
zniszczeniem najcenniejsze zabytki 
miasta. W 1941 r. ożenił się z Ma-
rią z Chylewskich i z tego związku 
urodzili się dwaj jego synowie – An-
drzej Tadeusz (1942) i Janusz Bogu-
sław (1946).

Po zakończeniu działań wojennych 
udzielał się w lubelskim oddziale 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, a w 1948 r., na wniosek prof. 
Mariana Morelowskiego, powierzo-
no Antoniemu Michalakowi wykła-
dy zlecone w Katedrze Historii Sztu-
ki KUL6. Jeszcze w tym samym roku 
przygotował cykl obrazów historycz-
nych na Wystawę Ziem Odzyskanych. 
W 1949 r. Główny Urząd Konserwa-
torski w Warszawie zlecił mu rekon-
strukcję Auli Leopolda (Leopoldina) 
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 
rekonstrukcję pięciu sal w Zamku Pia-
stowskim w Brzegu. W 1951 r. odna-
wiał freski w katedrze wrocławskiej, 
malował trzy obrazy religijne oraz 
rekonstruował kaplicę św. Elżbiety 
w tejże katedrze. Kilka lat później 
(w 1955 r.) odnowił również zabyt-
kowe witraże.

Nie zaniedbywał też swojego śro-
dowiska uniwersyteckiego, malując 
portrety uczonych, m.in. rektora KUL 
ks. prof. Antoniego Słomkowskiego, 
prof. Mariana Morelowskiego i wielu 
innych. Także wtedy powstał obraz 
Chrystusa Ukrzyżowanego, który przez 
wiele lat wisiał w kościele akademi-
ckim KUL, a kiedy zabrakło dla nie-
go miejsca wskutek nowego wystroju 
świątyni, został zabrany i przekazany 
do kościoła parafialnego w rodzin-
nym Kozłowie Szlacheckim.

Zimą 1957 r. przebywał we Wło-
szech (Pontificio Collegio Polacco) 
w ramach organizowanych dla asy-
stentów KUL wyjazdów naukowych, 
a rok później wyjechał prywatnie, na 
zaproszenie brata, do USA. Dwa lata 
pobytu za oceanem zaowocowały kil-
koma dziełami, m.in. obrazem do koś-
cioła parafialnego pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Hartford, plaka-
tem „Millenium of Polands Christiani-
ty”, portretem Fryderyka Chopina dla 
powstającej Fundacji Chopinowskiej. 

Nadszarpnięte podczas renowa-
cji zabytków wrocławskich zdrowie 
sprawiło, że artysta rzadko opusz-
czał Kazimierz. W 1969 r. ostatecz-
nie zrezygnował z pracy na KUL. 
Zmarł 26 maja 1975 r. w Warsza-
wie, został pochowany na cmenta-
rzu w Kazimierzu.

Anna Łosowska
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